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บจ. บค บร เงินสด เช็ค 
4 ต.ค.62  1-6/63   / จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนประถม 20,000 โครงการปัจจัยพื้นฐานยากจน 

  7-9/63   / จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนมัธยม 37,500 โครงการปัจจัยพื้นฐานยากจน 
  10/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 22,300 โครงการอาหารกลางวัน 
 1/63   /  จ่ายค่าจ้างปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน 5,000 เงินบริจาคมีวตัถุประสงค ์

10 ต.ค.62  11/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 17,840 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 166.73 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

11 ต.ค.62   1/63 /  จ่ายเงินอาหารกลางวันคืนอบต.ห้วยทราย 4,460 โครงการอาหารกลางวัน 
25 ต.ค.62 2/63    / จ่ายคา่สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 4,446.96 โครงการสาธารณูปโภค(เหลือจ่าย) 

     / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค(เหลือจ่าย) 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 

31 ต.ค.62  12/63   / จ่ายค่าจ้างสอนครูปฐมวัยเงินรายหัว 9,000 โครงพัฒนาบุคลากร(เหลือจ่าย) 
  13/63  /  จ่ายค่าจ้างสอนครูปฐมวัย 9,000 เงินรายได้สถานศึกษา 
  14/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

7 พ.ย.62   บฝ1/63 /  จ่ายเงินเกินอ านาจฝากคลังสพป.ปข.1 280,000 โครงการอาหารกลางวัน 
8 พ.ย. 62  15-26/63   / จ่ายค่าอุปกรณ์เรียนฟร ี 54,865 โครงการเรียนฟรี 15 ป ี

  27/63   / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(น้ าประปา) 928 โครงการสาธารณูปโภค(เหลือจ่าย) 
  28/63                                                                                         / จ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลนร.แข่งขัน 5,800 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
      ศักยภาพ  (เงินเหลือจ่าย) 
 3/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านธนเกต วัสดภุณัฑ ์ 8,025 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่(เหลือจ่าย) 

 4/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านบูธสเตอร์ ช็อพ 15,120 โครงการจัดหาวัสดุคอมฯ(เหลือจ่าย ) 

  29/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  28,920 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 270.28 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

15 พ.ย.62  30/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

22พ.ย.62 5/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านนพพร พานิช 7,450 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่(เหลือจ่าย) 
 6/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านดุษฎีบณัทิต 1,802 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  (เหลือจ่าย) 

 7/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค(เหลือจ่าย) 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 
 8/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 4,815.54 โครงการสาธารณูปโภค(เหลือจ่าย) 
  31/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

26พ.ย.62 9/63    / จ่ายค่าจ้างเหมาตอ่เตมิที่บังแดดอ่างน้ าทอ่รางน้ า 7,400 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่(เหลือจ่าย) 
29 พ.ย.62  32/63   / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(น้ าประปา) 815 โครงการสาธารณูปโภค(เหลือจ่าย) 

 10/63    / จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
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29 พ.ย.62      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 9.35 หจก.ต้นเกตปุิโตเลียม 
  33/63   / จ่ายค่าจ้างสอนครูปฐมวัยเงินรายหัว 9,000 โครงพัฒนาบุคลากร(เหลือจ่าย) 
  34/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 
  35/63  /  จ่ายคา่จ้างสอนครูปฐมวัย 9,000 เงินรายได้สถานศึกษา 
  36/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

6 ธ.ค.62  37/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  19,280 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 180.19 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

11ธ.ค. 62  38/63   / จ่ายเงินค่าอาหารเข้าค่าย ลส.ป5-6 ณ 16,170 โครงการเรียนฟรี(พัฒนาผู้เรยีน) 
      ค่ายตชด.ดา่นสิงขร   
 11/63    / จ่ายค่าจ้างเหมารถบัสไม่ประจ าทาง 3,500 โครงการเรียนฟรี(พัฒนาผู้เรยีน) 
      พร้อมน้ ามันรับส่งลส.เข้าค่ายตชด.ด่าน   
      สิงขร   
  39/63   / จ่ายค่าเดินทางนายเอกลักษณ์หนูยิ้มซ้าย 4,400 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
      พานร.แข่งขันศิลปหัตถกรรมที่จ.สมุทร  (งบเหลือจ่าย) 
      -ปราการ   

13 ธ.ค.63  40/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  19,280 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 180.19 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

16 ธ.ค.63 12/63    / จ่ายค่าวัสดุบริษัทไดนาสตี้ เซรามคิ 11,900 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
        (เหลือจ่าย)และงบ63 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 111.22 บริษัทไดนาสต้ี เซรามิค 

20 ธ.ค. 63 13/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค(เหลือจ่าย) 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 
  41/63  /  จ่ายค่าสาธารณูปโภค(น้ าประปา) 825 โครงการสาธารณูปโภค(เหลือจ่าย) 
  42/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

23 ธ.ค. 63 14/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 5,626.38 โครงการสาธารณูปโภค(เหลือจ่าย) 
 15/63    / จ่ายค่าวัสดุบริษัทไดนาสตี้ เซรามิค(เพิ่มเติม) 8,265 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

26 ธ.ค. 63 16/63    / จ้างเหมารถรับส่งนร.ป1-3ไปเรียนรู้ดารา 2,000 โครงการเรียนฟรี(พัฒนาผู้เรยีน) 
      -ศาสตร์ที่อุทยานวิทยฯ์ ณหว้ากอ   
  43/63  /  จ่ายค่าอาหารว่างและน้ าดื่มเลี้ยงนร. 1,950 โครงการเรียนฟรี(พัฒนาผู้เรยีน) 
      ป.1-3ไปเรียนรู้อุทยานวิทย์ฯ ณหว้ากอ   
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27 ธ.ค.63  44/63   / จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 โครงการจ้างบุคลากร 

 17/63    / จ่ายค่าจ้างเหมารถบัสไม่ประจ าทางพา 36,000 โครงการเรียนฟรี(พัฒนาผู้เรยีน) 
      นร.ชั้นม1-3ไปทัศนศึกษาสวนนงนชุ   
      จ.ชลบุร ี   

27 ธ.ค.63  45/63   / จ่ายค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม 3,750 โครงการเรียนฟรี(พัฒนาผู้เรยีน) 



      เลี้ยงนร.ชั้นม.1-3ไปทัศนศึกษาสวนนงนุช   
 18/63    / จ่ายเงินค่าวัสดุติดกระจกห้องส านกังาน 49,850 โครงการจดัหาวัสดุส านักงาน 
  46/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 
  47/63  /  จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 เงินรายได้สถานศึกษา 
  48/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

3  ม.ค.63  49/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  9,640 โครงการอาหารกลางวัน 
6 ม.ค.63   1/63  / จา่ยเงินดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีอุดหนุนอื่นๆ 729.26 เงินรายได้แผ่นดิน 

    /  จ่ายเงินดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีอาหารกลางวัน 163.19 เงินรายได้แผ่นดิน 
10 ม.ค.63 19/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านสวนปรารถนา 4,980 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

  50/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

16 ม.ค.63 20/63    / จ่ายค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 9.35 หจก.ต้นเกตปุิโตเลียม 
  51/63   / จ่ายค่าตอบแทนรางวัลนร.แข่งขันชนะเลิศ 800 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
      เกมคณติศาสตร ์  ทางวิชาการ 

17 ม.ค.63  52/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  19,280 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 180.19 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

24 ม.ค.63 21/63    / จ่ายค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 9.35 หจก.ต้นเกตปุิโตเลียม 
 22/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 
  53/63   / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(น้ าประปา) 820 โครงการสาธารณูปโภค 
 23/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 5,893.59 โครงการสาธารณูปโภค 
 24/63    / จ่ายค่าถ่ายเอกสารร้านสรีุ่งเปเปอร์ 6,475 โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับ 
        ผลสัมฤทธิ์ 
  54/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 
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27 ม.ค.63 25/63    / จ่ายค่าวัสดุบ.สยามโกลบอลเฮาสจ์ ากดั 2,394 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 22.37 บ.สยามโกลบอลเฮาสจ์ ากัด 
31 ม.ค. 63  55/63   / จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 โครงการจ้างบุคลากร 

 26/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านจพูานิช 2,980 โครงการจดัหาวัสดุส านักงาน 
 27/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านบีเจมีเดียซัพพลาย 6,010 โครงการจดัหาวัสดุส านักงาน 
  56/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 
  57/63  /  จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 เงินรายได้สถานศึกษา 
  58/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

4 ก.พ.63 28/63    / จ่ายค่าจ้างเหมารถบัสไม่ประจ าทางน านร. 28,000 โครงการเรียนฟรี (พัฒนาผู้เรียน) 
      ชั้นอ.1-3ไปทัศนศึกษาจ.เพชรบุรี 2 คัน   
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 261.68 นางทิพวรรณ  สิงห์เล็ก 



  59/63   / จ่ายค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม 5,530 โครงการเรียนฟรี (พัฒนาผู้เรียน) 
      เลี้ยงนร.ชั้นอ.1-3ไปทัศนศึกษา   

7 ก.พ.63 29/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านสวนปรารถนา 1,100 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที 

  60/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 

14 ก.พ.63 30/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านเจ๊ม่วย เกาะหลัก 1,970 โครงการกิจกรรมวันส าคญั 
 31/63     จ่ายค่าวัสดุร้านบีเจซัพพลาย 2,900 โครงการกิจกรรมวันส าคญั 
  61/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  19,280 โครงการอาหารกลางวัน 

21 ก.พ.63  62/63   / จ่ายค่าอาหารลส/เนตรชั้นม.1-3เช้าค่ายพักแรม 21,195 โครงการเรียนฟรี15ปี(พัฒนาผู้เรียน) 

  63/63   / จ่ายค่าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มลส./เนตรป.1-4 5,050 โครงการเรียนฟรี15ปี(พัฒนาผู้เรียน) 
      เดินทางไกล 1 วัน   
  64/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 
 32/63   /  จ่ายค่าวัสดุร้านธนเกตุวัสดุภณัฑ ์ 9,937 เงินรายได้สถานศึกษา 

26 ก.พ.63 33/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านนพดลการค้า 28,400 โครงการจดัหาวัสดุส านักงาน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 265.42 นายนภดล  มากระจันทร ์
  65/63   / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(น้ าประปา) 780 โครงการสาธารณูปโภค 
 34/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 
 35/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 6,428.01 โครงการสาธารณูปโภค 
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28 ก.พ.63  66/63   / จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 โครงการจ้างบุคลากรคราว 
 36/63    / จ่ายคา่วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ(เหลือ) 

   2/63  / จ่ายคืนเงินปัจจัยยากจนมัธยม 3 ราย 4,500 โครงการปัจจัยพื้นฐานยากจนมธัยม 

  67/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปัญญา 

  68/63  /  จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

  69/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

3 มี.ค.63 37/63    / จ่ายค่าจ้างซ่อมคอมฯร้านไอทีเฮ้าส ์ 590 โครงการจัดหาวัสดุคอมฯเพื่อการเรียนฯ(เหลือ) 

6 มี.ค.63  70/63   / จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 4,000 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 38/63    / จ่ายค่าวัสดุหมึกคอมฯร้านบูธเตอร์ซ็อพ 1,880 โครงการจัดหาวัสดุคอมฯเพือ่การเรียนฯ 

        (งบเหลือจ่าย) 

 39/63    / จ่ายค่าจ้างเหมารถตู้ 1คันดูงานประเมินสมศ. 4,500 โครงการพัฒนาบุคลากร 
12 มี.ค.63  71/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปญัญา 
13 มี.ค.63 40/63    / จ่ายค่าจ้างท าเว็ปไซด์ บ.เว็บเซอร์วิสจ ากัด 3,210 โครงการประชาสัมพันธ์ร.ร. 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 30.00 บ.เว็บเซอร์วสิจ ากัด 
  72-77/63   / จ่ายค่าปัจจัยยากจนประถมศกึษา(ป.1-6)ภาค 2/6 20,000 โครงการปัจจัยพืน้ฐานนร.ยากจนประถม 

  78-80/63   / จ่ายค่าปจัจยัยากจนมธัยมศึกษา(ม.1-3)ภาค 
2/62 

33,000 โครงการปัจจัยพืน้ฐานนร.ยากจนมัธยม 



  81/63   / จ่ายค่าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มประชุมกรรมการ 500 โครงการประชุมกรรมการ 

      สถานศึกษา  สถานศึกษา 

 41/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านเกตุฤทัย ค้าวสัด ุ 9,555 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 
 42/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านสวนปรารถนา 3,190 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 
  82/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  24,100 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 225.23 นายจรนินท์ รัตนปัญญา 

20 มี.ค.63 43/63    / จ่ายค่าจ้างซ่อมคอมห้องคอมพิวเตอร์ 11,720 โครงการเรียนฟรี15ปี(พัฒนาICT) 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 109.53 น.ส.ศิริกร เขาว์ปรีชา 
  83/63  /  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6  14,460 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 135.14 นายจรนินท์ รัตนปัญญา 

26 มี.ค. 63 44/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 
  84/63   / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(น้ าประปา) 745 โครงการสาธารณูปโภค 
 45/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 6,510.95 โครงการสาธารณูปโภค 
   3/63 /  จ่ายเงินคืนค่าอาหารกลางวันให้อบต. 38,560 โครงการอาหารกลางวัน 
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27 มี.ค.63 46/63    / จ่ายค่าวัสดุไม้อัดเคลือบร้านวีรชัย 960 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 
 47/63    / จ่ายค่าวัสดุกระเบี้อง บ.ไดนาสตี้เซรามิก จ ากัด 2,380 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 

      จ่ายค่าภาษหีักณ ท่ีจ่าย 22.24 บ.ไดนาสตี้เซรามิก จ ากัด 
31 มี.ค.63  85/63   / จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 โครงการจ้างบุคลากรชั่วคราว 

  86/63  /  จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

  87/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

1 เม.ย63 48/63    / จ่ายค่าวัสดุ(โทรศัพท์)1 เครื่อง 469 โครงการประชาสัมพันธ์ร.ร. 

3 เม.ย.63 49/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านเฟิร์นดไีซน ์ 26,770 โครงการสนองนโยบายฯ 

      จ่ายค่าภาษหีักณ ท่ีจ่าย 250.19 นางสาวจีราภรณ์ ใยบ ารุง 

17 เม.ย.63   บฝ2/63 /  จ่ายเงินฝากคลังเกินอ านาจการเก็บรักษา 278,000 โครงการอาหารกลางวัน 
30 เม.ย.63 50/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 1,900.36 โครงการสาธารณูปโภค 

 51/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 
  88/63   / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(น้ าประปา) 420 โครงการสาธารณูปโภค 
  89/63   / จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 โครงการจ้างบุคลากรชั่วคราว 
  90/63  /  จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

  91/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

5 พ.ค. 63 52/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านบีเจมีเดียซัพพลาย 1,860 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุประจ าห้องเรียน 

25 พ.ค.63 53/63    / จ่ายค่าเครื่องพิมพ์ร้านบธูสเตอร์ ช็อพ 3,750 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนดนตรี 

 54/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 113.42 โครงการสาธารณูปโภค 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.06 บริษัททีโอที จ ากัด 
 55/63    / จ่ายคา่สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 2,222.11 โครงการสาธารณูปโภค 
  92/63  /  จ่ายค่าสาธารณูปโภค(น้ าประปา) 220 โครงการสาธารณูปโภค 
 56/63    / จ่ายค่าจ้างล้างหัวเครื่องพิมพ์ร้านไอทีเฮ้าส์ 200 โครงการจัดหาวัสดุคอมฯเพือ่การเรียนฯ 

 57/63     จ่ายค่าวัสดุร้านไชโยเฟอร์นเิจอร ์ 9,660 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ 



 58/63     จ่ายค่าจ้างติดต้ังปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 5,000 โครงการเรียนฟรี15ปี(พัฒนาผู้เรียน) 

28 พ.ค.63 59/63    / จ่ายค่าเครื่องคอมฯโน้ตบุค บริษัทแอดไวซ์ 13,900 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 129.91 บริษัทแอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 

29 พ.ค.63  93/63   / จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 โครงการจ้างบุคลากรชั่วคราว 
  94/63  /  จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 เงินบริจาคมีวัตถุประสงค ์

  95/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินบริจาคมีวัตถุประสงค ์

10 มิ.ย.63 60/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านเกตุฤทัยคา้วัสด ุ 9,200 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 
 61/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านธนเกตุวัสดุภัณฑ ์ 9,952 โครงการเงินส ารองจ่ายฯเพื่อสนองฯ 

 62/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านเจ้ม่วยเกาะหลัก 1,630 โครงการกิจกรรมวันส าคญั 
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15 มิ.ย.63 63/63    / จ่ายค่าวัสดุหมึกเครื่องปริ้นส์ร้านแอดไวซ์ปราณ 930 โครงการจดัหาวัสดุคอมฯ 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 8.69 บริษัทแอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 

 64/63    / จ่ายค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนหวัเครื่องปริ้นส์ 990 โครงการจดัหาวัสดุคอมฯ 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 9.25 บริษัทแอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 

16 มิ.ย.63 65/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 9,500 โครงการพัฒนาการวิชาการยกผล 

        สัมฤทธิ ์

 66/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านตอง888 2000 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ 

 67/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านสีรุ่งเปเปอร ์ 7,000 โครงการเรียนฟรี15ปี(พัฒนาผู้เรียน) 

17 มิ.ย.63 68/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 5,295 โครงการสนองสพป.สพฐ และพัฒนา 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 49.49 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
19 มิ.ย.63 69/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านดุษฎีบณัทิต 3,350 โครงการวัดผลประเมินผล 

 70/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านธนเกตวัสดภณัฑ ์ 1,803 โครงการจัดซ้ือวัสดุประจ าห้องเรียน 

 71/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,260 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน 
 72/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,650 โครงการวัดผลประเมินผล 
 73/63    / จ่ายค่าครภุัณฑ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 11,800 โครงการส่งเสริมการสอนดนตรีฯ 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 109.74 นายชาญวิทย์  อุณหสุทธิยานนท์ 

 74/63    / จ่ายค่าครภุัณฑ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 11,800 โครงการส่งเสริมการสนับสนุนกีฬา 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 109.74 นายชาญวิทย์  อุณหสุทธิยานนท์ 

 75/63    / จ่ายค่าวัสดุร้านอุ่นรุ่งกิจ 24,000 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกผลฯ 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 224.30 นายชาญวิทย์  อุณหสุทธิยานนท์ 

 76/63    / จ่ายค่าครุภัณฑ์บริษัทโอเอซิสเวฟเทคจ ากัด 22,900 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 214.01 บริษทัโอเอซิสเวฟเทคจ ากัด 

23 มิ.ย.63 77/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านเทพรักษ์เซ็นเตอร์ 1,752 โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
 78/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านดุษฎีบัณทิต 2,000 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวยั 

 79/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านดุษฎีบัณทิต 5,340 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

 80/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านดุษฎีบัณทิต 2,000 โครงการบ้านวิทย์น้อย 
25 มิ.ย.63  96-106 

/63 
  / จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนภาค1/63 96,960 โครงการเรียนฟรี 15 ป ี

  107-117 
/63   / จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนนกัเรียนภาค1/63 47,605 โครงการเรียนฟรี 15 ป ี

  118/63   / จ่ายค่าอาหารว่างประชุมกรรมการสถานศึกษา 675 โครงการประชุมกรรมการศึกษา 
30 มิ.ย.63  118.1/63   / จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 โครงการจ้างบุคลากรชั่วคราว 

  119/63   / จ่ายค่าอาหารว่างประชุมผู้ปกครองภาค1/63 1,735 โครงการประชุมผู้ปกครอง 



 81/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านธนเกตุวัสดุภัณฑ ์ 1,665 โครงการจัดหาวัสดประจ าหอ้งเรียน 

 82/63    / จ่ายค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 9.35 หจก.ต้นเกตปุิโตเลียม 
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30 มิ.ย.63 83/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 
  120/63   / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(น้ าประปา) 200 โครงการสาธารณูปโภค 
 84/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 3,285.71 โครงการสาธารณูปโภค 
 85/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 6,325 โครงการจัดหาวัสดุประจ าหอ้งเรียน 

 86/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 321 โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ ์

  121/63  /  จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 เงินบริจาคมีวัตถุประสงค ์

  122/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินบริจาคมีวัตถุประสงค ์

3 ก.ค.63   4/63  / จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากเงินอุดหนุนอื่นๆ 1,092.14 เงินรายได้แผ่นดิน 
  123/63  /  จ่ายค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 14,340 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 134.02 นางวนาวัลย์  ยามสุข 
   5/63 /  จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากเงินอาหารกลางวัน 228.80 เงินรายได้แผ่นดิน 

10 ก.ค.63 87/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์บ.เมดา เมดิคอล จ ากัด 3,000 โครงการงานอนามัยโรงเรียน 

 88/63    / จ่ายค่าหนังสือแบบเรียนภาค 1/2563 166,646 โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
  124/63  /  จ่ายค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 14,340 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 134.02 นางวนาวัลย์  ยามสุข 

16 ก.ค. 63 89/63    / จ่ายค่าจ้างท าผังงานบุคลากรร้านบีเจมีเดียฯ 3,200 โครงการสนองสพป.สพฐ และพัฒนา 

 90/63    / จ่ายค่าจ้างท าป้ายตกแต่งห้องเรียนร้านบีเจมีเดียฯ 2,330 โครงการจัดหาวัสดุตกแต่งห้องเรียน 

20 ก.ค. 63  125/63  /  จ่ายค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 28,680 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 268.04 นางวนาวัลย์  ยามสุข 

24 ก.ค. 63 91/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 6,487.91 โครงการสาธารณูปโภค 
 92/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค 
     / จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 
 93/63    / จ่ายค่าบริการอินเตอร์บริษัททีโอที 374.50 โครงการสาธารณูปโภค 
     / จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3.50 บริษัททีโอที จ ากัด 
  126/63  /  จ่ายค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 23,900 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 223.36 นางวนาวัลย์  ยามสุข 

31 ก.ค.63 94/63    / จ่ายค่าจ้างอัดภาพท าเนยีบกรรมการ/ที่ปรึกษา 1,080 โครงการสนองสพป.สพฐ และพัฒนา 
  127/63   / จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 โครงการจ้างบุคลากรชั่วคราว 
  128/63  /  จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 เงินรายได้สถานศึกษา 
  129/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 6,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

3 ส.ค. 63  130/63  /  จ่ายค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 19,120 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 178.69 นางวนาวัลย์  ยามสุข 
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7 ส.ค. 63 95/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านดุษฎีบณัทิต 1,380 โครงการระบบดูและช่วยเหลือนร. 

 96/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านดุษฎีบณัทิต 3,000 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน 

 97/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านดุษฎีบณัทิต 22,728 โครงการจัดซ้ือวัสดุประจ าห้องเรียน 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 212.41 นางสาวดุษฎี  อาจสัญจร 
 98/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 3,274 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาฯ 

 99/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 4,020 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมกฬีา  

 100/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1 ,200 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ 

 101/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,230 โครงการส่งเสริมการจัดการสอนดนตร ี

 102/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,575 โครงการระบบดูและช่วยเหลือนร. 
 103/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 5,220 โครงการจัดซ้ือวัสดุประจ าห้องเรียน 
 104/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,850 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 105/63    / จ่ายค่าจ้างเหมารถตู้1 คันพานร.แข่งขัน 6,000 โครงการการแสดงทางวิทย์ฯ 
      การแสดงวิทยาศาสตร์(Science Show)   
  131/63  /  จ่ายค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 23,900 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 223.36 นางวนาวัลย์  ยามสุข 

17 ส.ค.63  132/63  /  จ่ายค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 23,900 โครงการอาหารกลางวัน 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 223.36 นางวนาวัลย์  ยามสุข 

18 ส.ค.63 106/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์จ ากัด 2,553 โครงการสนองสพป.สพฐ และพัฒนา 

       164 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 25.39 บริษัทสยามโกลบอลเฮาสจ์ ากัด 
 107/63    / จ่ายค่าจ้างท าป้ายไวนิลร้านบางสะพานการพิมพ์ 3,300 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนดนตร ี

 108/63    / จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านดุษฎีบณัทิต 3,500 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
21 ส.ค.63  133/63  /  จ่ายค่าอาหารกลางวันนร.อ.1-ป.6 23,900 โครงการอาหารกลางวัน 

      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 223.36 นางวนาวัลย์  ยามสุข 
28 ส.ค.63 109/63    / จ่ายค่าจ้างท าสติ๊กเกอรร์้านบีเจ.มีเดียฯ 2,950 โครงการส่งเสริมการสอนคณิตฯ 

 110/63    / จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) 107 โครงการสาธารณูปโภค 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.00 บริษัททีโอที จ ากัด 
 111/63    / จ่ายค่าบริการอินเตอร์บริษัททีโอที 374.50 โครงการสาธารณูปโภค 
      จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3.50 บริษัททีโอที จ ากัด 

31 ส.ค.63  134/63   / จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 โครงการจ้างบุคลากรชั่วคราว 
 112/63    / จ่ายค่าจ้างท าป้ายไวนิลร้านอักษรศิลป ์ 810 โครงการจัดหาวัสดุคอมฯเพื่อการเรียนฯ 

  135-142/63   / จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน(เพิ่มเตมิ) 15,780 โครงการเรียนฟรี 15 ป ี
  143-150/63   / จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน(เพิม่เตมิ) 6,340 โครงการเรียนฟรี 15ป ี
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31 ส.ค.63  151/63  /  จ่ายค่าจ้างครจู้างสอนปฐมวัย 9,000 เงินรายได้สถานศึกษา 
  152/63  /  จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 6,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

3 ก.ย.63  153/63  /  จ่ายเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา(EDF) 4ทุน 12,000 เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ 



         
         

         

         

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         

 


